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Amikor nemrégiben a televízió közvetítette
a César-díjak átadási ünnepségét, talán
önök is látták azt a filmrészletet, amelyben
Jean Renoir így szólt egy színésznőhöz:
„Michel Simontól azt tanultam - de ez volt Jouvet
módszere is, sőt, bizonyára Moliére és
Shakespeare is így dolgozott -, hogy az ember-
nek minden előzetes koncepció nélkül kell meg-
értenie a figuráját. Addig kell elismételni, még-
hozzá teljesen semlegesen, a szöveget, míg az
belénk hatol, és sikerül szervesen, merőben sze-
mélyes módon felfognunk." Ez kapcsolódik ah-
hoz, amiről tegnap a Bali-szigeteken használa-
tos maszkokkal összefüggésben beszéltünk; ott
is azt hangsúlyoztuk, hogy a maszkoknak át kell
járniok egész valónkat...

A színház nem hadművelet

Jean Renoir elgondolása kitűnő, de mint minden
elgondolás, szükségképpen csak részleges ér-
vényű. Ismertem egy rendezőt, aki Csehov
darabjait heteken át suttogva próbáltatta. A
színészeknek nagyon halkan kellett olvasniok a
szöveget, és nem volt szabad játszaniok; vagyis
ily módon a szöveget összevissza kenték a
vágyaikkal, hogy végre már mutathassanak
valamit, játszhassanak, sőt élvezzék, hogy
játszanak, s így a hetek múlásával a dráma
mélyen beleivódott a színészek lelkébe. Csehov
esetében ez a módszer jó eredményekhez
vezethet, de ugyan-akkor rendkívül veszélyes is.

Egy más alkalommal megismerkedtem egy
amerikai társulattal, amely egy Shakespeare-
drámával turnézott. A színészek büszkén adtak
számot munkamódszerükről: jugoszláviai ven-
dégszereplésük alatt minden este sétára indul-
tak az adott városban, és az utcákon azt ordítoz-
ták: „Lenni vagy nem lenni..." - méghozzá úgy,
hogy közben nem gondoltak semmire. Így a vé-
gén őket is átjárta a szöveg. Meglehet, hogy
részben őket terheli a felelősség a mostani
jugoszláviai bajokért, mert bizonyára kárhozatos
vibrációk maradtak a nyomukban! Ebben az
esetben nyilvánvalóan az abszurditásig hajtot-
tak egy módszert.

Valójában a két megközelítést kombinálni
kel-lene. Ha foglalkozni kezdünk egy jelenettel,
nagyon fontos, hogy felálljunk, játsszunk, rög-
tönözzünk, egyszóval dinamikusan, aktívan fe-
dezzük fel magunknak a szöveget. Ami engem
illet, tökéletesen érzéketlen vagyok azzal a
német technikával szemben, amelynek hívei
heteken át vitatkoznak egy asztal körül. Ennek
az elmélet-nek a képviselői azt állítják, hogy
amíg rá nem ta-

láltak az előadás intellektuális sémájára, addig
nem szabad felállni, mert munka közben csak
sötétben tapogatóznak. Ez az alapelv minden
bizonnyal remekül illik egy hadművelethez,
mondjuk, a „Sivatagi viharhoz"; Schwarzkopf
tábornok bizonyára kiválóan végezte el ezt a
munkát, ami-kor szövetségeseit egy asztal köré
gyűjtötte, s csak ezután indította meg a
páncélosokat a Kuvait elleni rohamra - de háta
színház mégiscsak más tészta...

Intuíció és elemzés

Térjünk vissza egy percre ahhoz, amivel szünet
előtt foglalkoztunk. A műkedvelő és a hivatásos
színész között már az első útelágazásnál jelent-
kezik egy igen erős és világos különbség. Az
ének, a tánc, az akrobatika esetében a különb-
ség nyilvánvaló, mert itt a technika rögtön
szembeötik; az énekes vagy hamisan énekel,
vagy sem. A színészi játékot illetően éppily
világos a különbség, éppily magasak az igények,
csak éppen szinte lehetetlen pontosan
meghatározni a hatás tényezőit. Többnyire
észrevesszük, ha valami nem stimmel, de hogy
milyen tényezőkön múlik ez a hatás, ez olyan
összetett, és bonyolult dolog, hogy nagyon nehéz
pontosan megjelölni. Ha két szereplő
kapcsolatának a mélyére akarunk hatolni, az
analitikus katonai módszer csütörtököt mond.
Ezzel a módszerrel a problémák-nak csak a
„látható" részéhez férhetünk hozzá, de mindaz,
ami ez alatt, a homályban rejtőzik,
megközelíthetetlen marad. Ezért ebben az eset-
ben kénytelenek vagyunk egyszerre több techni-
kát latba vetni.

Ami engem illet, én nagyon szeretek ugyan-
azon a napon látszólag ellentmondó dolgokat
csinálni. Először jönnek a felkészítő gyakorlatok:
ezekre nap mint nap éppolyan szükség van, mint
ahogy kezünket is mindennap kell gondozni. Az-
tán a darabbal foglalkozunk, de csak úgy, vaktá-
ban, minden előzetes elképzelés nélkül; és a
végén jön a harmadik szakasz, a racionális
elemzésé, amikor tisztázzuk, mit is csináltunk
eddig.

Ez a tisztázás azonban csak akkor válik iga-
zán jelentőssé, ha szervesen együtt jár az ösztö-
nös megértéssel. Azért gyűlölöm úgy az asztal
körüli munkát, mert ilyenkor az elemzésnek, az
intellektuális aktusnak sokkal nagyobb jelentő-
séget tulajdonítanak, mint az intuíció szerszá-
mának - holott ez a szerszám sokkal finomabb,
és sokkal mélyebbre hatol, mint az elemzés. Per-
sze itt megjegyzendő, hogy önmagában az intuí-
ció s éppoly veszélyes lehet, és ahhoz a parado-
xonhoz vezethet, amelyet sok színész használ

előszeretettel: „Ha érzem, akkor biztosan jó is!" -
márpedig ezek a színészek legtöbbször téve-
désben vannak. Hiszen épp ez indokolja a ren-
dező létezését; ezért van szükség olyasvalakire,
aki továbblát, mint a színész: az ő kritikus - de
nem ítélkező - tekintete teszi lehetővé, hogy a
színész tovább haladhasson. No persze, tévedni
a rendező is tévedhet!

Ha egy darabon dolgozva súlyos problémák-
ba ütközünk, egyszerre van szükségünk intuíció-
ra és reflexióra; egyiket sem nélkülözhetjük.
Próbáljuk meg nagyon gyorsan átgondolni
ezeket a kérdéseket A vihar egyik nagyon
nehéz szakasza kapcsán. Nos, kinek van
bátorsága felolvas-ni a szöveget?

(Az egyik női résztvevő feláll, és magához ve-
szi a szöveget)

PROSPERO
Aggódva nézed arcomat, fiam,
Minthogyha bajtól félnél: légy nyugodt.
Már ünnepünknek vége. E színészek
Szellemek voltak, mondtam, szellemek,
S a légbe tűntek, lenge légbe tűntek: És
mint e látás páraváza, majdan A
felhősipkás tornyok, büszke várak, Szent
templomok, s e nagy golyó maga, S vele
minden lakósa, szertefoszlik, S mint e
ködpompa tűnt anyagtalan, Nyomot,
romot se hágy. Olyan szövetből Vagyunk,
mint álmaink, s kis életünk Álomba van
kerítve. - Ó, fiam, Zavart vagyok, zavart
ma vén velőm; Bocsásd meg ezt a beteg
gyengeséget. Ha tetszik, menjetek
tanyámba vissza, S pihenjetek: én egyet
fordulok, Hogy csillapodjam.

(Babits Mihály fordítása)

Hagyomány és természetesség

Látják, milyen hihetetlenül sűrű és bonyolult szö-
veg ez. Mi az első parancs? A színésznek, ami-
kor ezt a részt eljátssza, azt a benyomást kell
keltenie, hogy ez a beszédmód természetes. Ha
ilyen óriásról van szó, mint Shakespeare, tökéle-
tes félreértés lenne azt hinni, hogy utolsó darab-
jánál egyszer csak azt mondta volna magának:
„Na, jó, most pedig elég volt a színházból, most
nekiállok, és irodalmat gyártok - ti pedig helyez-
kedjetek el kényelmesen a karosszékben, mert
én Shakespeare-verset mondok nektek!" Ezt
persze tréfásan mondom, de ama is élő viktoriá-
nus hagyomány Angliában sokáig úgy tartotta,
hogy Shakespeare vett ürügynek egy butácska



kis bonyodalmat, hogy ebből kiindulva „irodalmat

csináljon"; és az irodalom hívei mintha bor-

kóstolóra mentek volna: átugrották a bonyodalom

csacsiságait, hogy időnként hörpintsenek egyet a

gyönyörű versekből. Ilyen élvezni való részlet volt

az is, amit az imént hallottak, s a korabeli nagy

színészek a maguk szépséges hangján hagyták

zengeni e sorok költői valőrjét. Nos, ez az

elképzelés merő abszurdum.

Másfelől azonban a modern színész, mintegy

reakcióképpen, teljesen tehetetlenül álla szöveg

előtt, és azt gondolja: „Ha az, ami itt elhangzik,

valóban a figurát fejezi ki, akkor ez a szöveg rea-

lista, tehát hogy meggyőzően hasson, úgy kell

előadnom, mint valamilyen természetes replikát

egy beszélgetésben." Csakhogy ez lehetetlen;

kivéve talán az első mondatot. Ismételjék csak

meg:

Aggódva nézed arcomat, fiam,

Minthogyha bajtól félnél: légy nyugodt.

„Légy nyugodt." Itt valóban egy ember szól egy

másik emberhez: „Hát neked mi bajod van?

Nyugodj már meg!" Ez egyszerű, életszagú

mondat, és ha a színész automatikusan ünnepé-

lyes, „shakespeare-i" hangütést használ, a szö-

veg nevetségessé válik. Hogyan is kezdődik az

utolsó mondat?

Ó, fiam, zavart vagyok...

Ez is jellegzetesen hétköznapi mondat, ezer-

féleképpen lehet elmondani, de mindenképpen a

normális skáláján belül foglal helyet, akár tegnapi

gyakorlatunkban az „üdvözlöm". „Ó, fiam, zavart

vagyok..." - ezt sem lehet ünnepélyesen előadni,

anélkül, hogy a szöveg ne válnék nevetségessé.

A két legvilágosabb mozzanatot emeltük ki;

ezeket könnyű értelmezni, mert a mondatok min-

dennapi kapcsolatokat tükröznek. Mármost egy

lényeges kérdés: vajon elmondhatta volna-e

Shakespeare a többit is ugyanezen a hangon? De

elég lenne saját szöveget rögtönözni ugyan-erre a

tartalomra, vagyis eltűnődni az életen, az illúzión,

a halálon, és máris kiderülne, hogy tíz-szer annyi

szóra van szükségünk.

Tegnap arról beszéltünk, hogy a színház az

élet, az igazság koncentrátuma, és ez különböz-

teti meg attól, ami nem színház. Nos, láthatjuk,

hogy a nagy író művészetének épp ez a lényege:

bonyolult úton-módon képes rá, hogy ezeket a

dolgokat nagyon tömören fejezze ki. „Olyan szö-

vetből vagyunk, mint álmaink, s kis életünk álomba

van kerítve." Ebben a mondatban nagyon erősen

rezonál minden szó, mert Shakespeare a maga

zseniális módján megtalálta a legökonomikusabb

módját, hogy kimondja, ami a darab és a figura

megértéséhez nélkülözhetetlen.

Bakary Sangaré (Ariel)



Feledkezzünk most meg a szerzőről, és azt
látjuk: maga a figura, vagyis Prospero kénytelen
rá, hogy belső szükségszerűségből megtalálja
és kimondja ezeket a szavakat. De vajon miért?
Prospero előtt ott áll egy aggodalmas, gondter-
helt fiatalember. Miért kell kitalálnia, megtalálnia
ezeket a szavakat, miért szükséges ez a sza-
kasz? A szerepet alakító színész feltétlenül
szembekerül ezzel a kérdéssel, és helyzete egé-
szen más lesz, mint azé a színészé, aki azt hiszi:
az ő dolga az, hogy szolgálja a költőt. Ami színé-
szünk sokkal mélyebben értelmezi ezt a szolgá-
latot, és sokkal messzebbre hatol: ő azt akarja
megérteni, hogy a figurának az adott pillanatban
miért kell mintegy megszülnie ezeket a szavakat.

Olvassuk a szöveget!

Ehhez kettős akció szükséges. Egyfelől pró-
bák hosszú során át meg kell értenünk a figurát.
Ebben sokféle tapasztalat lehet segítségünkre:
meg kell ismerkednünk az egész darabbal, a
darab kontextusával, a szöveggel, amely
minden előadáson más megvilágításba kerül,
segítségül kell hívnunk a darab ébresztette
gondolatokat, és így tovább. De ami a lényeg:
bármily sokat meríthetünk is ezekből a
periferikus kérdésekből, ne érjük be velük.
Mindenekelőtt azt kell néznünk, ami írva van, s
tekintetünket egyaránt vezéreljék a gondolatok
és a szöveg zenéje. Jean-Claude Carriére
rímtelen alexandrinust használt, ami kiválóan
megfelel Shakespeare tízszótagos szabad
versének. Ha olvasáskor tiszteletben tartjuk a
formát, maga a forma is sok mindent sugallhat.
Felolvasná az első mondatot?

(Szaggatott felolvasás.)

Aggódva nézed... arcomat... fiam...
Kétszer is elvágta a mondatot - ez sok. Az el-

ső lépés mindig az, hogy tiszteletben tartjuk, ami
írva van; itt pedig egyetlen mondatról van szó.
Később kerülhet sor arra, hogy felmerüljön a ta-
golás parancsoló szükségszerűsége.

(A felolvasás folytatódik.)

Aggódva nézed arcomat, fiam,
Minthogyha bajtól félnél...
A „Minthogyha bajtól félnél" nem tartozik

ugyanahhoz a mondathoz. Alexandrinus ugyan,
de nem azért született, mert a költő mindenáron
alexandrinust akart komponálni; épp ellenkező-
leg. A tartalom, melyet ki akar fejezni, az „aggód-
va" szóhoz kapcsolódik; ezt a szót kell megre-
zegtetni. Olvassa csak újra: „Minthogyha bajtól
félnél".

Minthogyha bajtól félnél... (Comme par le
chagrin)

Próbálja kiélvezni a „baj" (chagrin) szó kifino-
mult szépségét.

Minthogyha bajtól félnél...
Nem holmi elvont szépség ez; sajátosan kap-

csolja össze a szót és az érzést. Jean-Claude
Carriére kitűnően reprodukálta a shakespeare-i
gondolatmenetet, amikor a „chagrin" szót vá-
lasztotta, mert ez a szó rezonál a „comme le" c-
jére és m-jére. A „comme par le chagrin" hang-
zásban megfelel egy gyengéd mozdulatnak,
minta balettben egy bizonyos kézmozdulat vagy
az operában egy lefelé hajló frázis. Mára mondat
puszta zeneiségéből is kitűnik, miért éppen ezt a
formát öltötte; nem a muzsika, nem a szépség
kedvéért, hanem azért, hogy az emberi kapcso-
lat verbális formába öltözzék. Olvassa el ezt az
első mondatot úgy, hogy érzi és érzékelteti ezt a
kis tagolást - a parányi szünetet a „Minthogyha
bajtól félnél" előtt.

Aggódva nézed arcomat, fiam

Minthogyha bajtól félnél.
Helyes; csak arra ügyeljenek, nehogy valami-

lyen poétikus vagy ünnepélyes hangvétel csap-
dájába essenek. A struktúra nem természetes,
de a hangvételnek oly természetesnek kell
lennie, hogy valamennyien elhiggyük: általában
így szokás megszólítani egy fiatalembert.

Nézzük tovább.
............................................. E színészek
Szellemek voltak, mondtam, szellemek,
S a légbe tűntek, lenge légbe tűntek:
És mint e látás páraváza...
Itt a szöveg valami nagyon komplex dolgot

akar kifejezni. „E színészek szellemek voltak,
mondtam, szellemek..." - ez a bevezetés, de
már utána az, hogy „a légbe tűntek, lenge légbe
tűntek", az illúziónak, a dolgok anyagtalanságá-
nak nagyszabású témáját húzza alá. A „lenge
(léger) lég" nem üres fecsegés. Igaz, a lég mindig
lenge, ez éppoly természetes, mint az, hogy a tér
mindig üres. De ez a szóhasználat itt tudatos, és
az okát a továbbiakban kell megkeresnünk.

............................................. E színészek
Szellemek voltak, mondtam, szellemek,
S a légbe tűntek, lenge légbe tűntek...
Figyeljék meg: Prospero szavai közül a leg-

fontosabb minőséget a „szellem" szó képviseli.
Prospero számára a „szellem" hozzátartozik az
élethez; eleven, minden napot és minden éjsza-
kát betöltő valóság. A mi számunkra a „szellem"
nem szükségképpen konkrétfogalom, de a figu-
ra számára feltétlenül az. Tehát semmiképpen
sem szabad e szó értékét úgy leszállítani, ahogy
ön tette az imént.

S a légbe tűntek, lenge légbe tűntek:
És mint...

Ez úgy van megírva, hogy nem lehet folyama-
tosan elmondani. A további munka során ezernyi

dolgot ki lehet próbálni, de az elején, amikor
először kezdünk foglalkozni a szöveggel, na-
gyon szigorúan tiszteletben kell tartani a struktú-
ráját, mert itt soha semmi nem öncélú. Ez az
alexandrinus nem implikál automatikusan folya-
matosságot. Shakespeare egész életművére
igaz, hogy amikor egy mondat abbamarad, és új
mondat kezdődik, mintegy új impulzus lép
működésbe. És ha a szöveget birtokba akarjuk
venni, a legkisebb törésre is tekintettel kell
lennünk, még akkor is, ha később jogunkban áll
megfeledkezni róla.

És mint e látás páraváza, majdan
A felhősipkás tornyok...

A szabályok itt ismét változnak. A cezúra
rendkívül fontos, egyszerűen azért, mert az ér-
zelmi-intuitív szintről itt lépünk át egy tisztább
gondolati szintre. A „látás" (vision) szó hamisítat-
lan filozófiai dimenziót hordoz, és ha túl gyorsan
ugrunk fejest a „páravázba" (support sans raci-
ne), az egész érthetetlenné válik.

És mint e látás páraváza, majdan
A felhősipkás tornyok, büszke várak,
Szent templomok, s e nagy golyó maga,
S vele minden lakósa, szertefoszlik, S
mint e ködpompa tűnt anyagtalan,
Nyomot, romot se hágy...

Azonosuljunk
a szereplővel

Ha azonosulni akarunk azzal a Prosperóval, aki
ezt a fenséges, különleges gondolatot rögtönzi,
meg kell értenünk, merre tart ez a gondolatme-
net. A „mint e látás" után nem lehet szünetet tar-
tani, egyébként igen jó gyakorlat, ha minden al-
kalommal feltesszük magunknak a kérdést:
„Tarthatunk-e ez után szünetet?" A „lenge lég"
után megállhatunk, de vajon tarthatunk-e szüne-
tet az „e látás páraváza" után? Nem - mert ez a
három szó olyasmit idéz fel, amit önmagában
nem képes felidézni. Ha Prospero a valóságban
rögtönözné e szöveget, egy beszélgetés köze-
pette, a szegény Ferdinand figyelmesen, de kissé
értetlenül, megzavarodottan nézne rá, Prospero
pedig kénytelen volna folytatni, hogy elma-
gyarázza, mit is jelent az a bizonyos „páraváz",
és katalógusszerűen felsorolja a „felhősipkás
tornyokat" és így tovább.

A felhősipkás tornyok, büszke várak...
Nem, ez nem jó! Miért nyeli le a szavakat?

Próbáljon meg képről képre haladni. Ne hagyja,
hogy elbűvölje a szavak varázsa, hanem ipar-
kodjék nagyon világosan megidézni minden
egyes képet. Prospero nagyon pontosan vá-



lasztja meg őket: „felhősipkás toronyról" beszél,
„büszke várról", „szent templomról", s ez a sor
folyamatosan bővül, mígnem eljut a Föld képéig,
az emberi benyomások totalitásáig. Érzi ezt a fo-
kozatos felfelé törést? Olvassa el újra szép nyu-
godtan.

A felhősipkás tornyok...

Ez most, asszonyom, túl óvatosra, túl lassúra
sikerült. Keresse meg azt a ritmust, amely termé-
szetesen következik a mondatból. Ne
„szavaljon", ne a közönségnek akarja bemutatni
a mondatot; nem az a dolga, hogy „irodalmi"
bemutatót tartson. Próbálja mindezt félresöpörni,
és mond-ja ki nyíltan, teljes elkötelezettséggel
azt, hogy „felhősipkás tornyok" - mert pontosan
ezt akar-ja és ennyit akar mondani, a maga
módján.

...felhősipkás tornyok, büszke várak,
Szent templomok...

Vigyázat, most meg már vágtat! Itt konkrét
dolgokról van szó; hallgatóinak meg kell érteni-

A vihar, 1990

ök, hogy ezek a képek nem azonosak. Ha volna
köztünk egy kínai, aki egy szót sem ért franciául,
azt hinné, ön háromszor egymásután beszél „fel-
hősipkás toronyról". Torony, palota, templom -
ezek valahol különböznek egymástól; és ezt ak-
kor adhatja vissza, ha hagyja, hogy a mondatban
eleve benne rejlő különbség vezérelje. Ön pedig
ehelyett eltorlaszolta a különbség érvényesülé-
sét. Pedig nincs is más dolga: elébe kell, hogy
menjen a különbségnek. Próbálja meg úgy, hogy
három különböző személyhez szól, meglátja, ez
majd segít.

...felhősipkás tornyok...
Büszke várak... Szent
templomok...

Látják, mindebben nincs semmi öncélúság;
egyszerűen arról van szó, hogy így gyúrhatunk,

így tehetünk hajlékonnyá egy kezdetben rideg,
ellenálló szöveget. Figyeljék meg: „A felhősipkás
tornyok, büszke várak, szent templomok" mind
megannyi igen kurta kép; utánuk következik egy
tágasabb elem, amelynek kifejezése is terjedel-
mesebb: „s e nagy golyó maga..."

.............. s e nagy golyó maga,
S vele minden lakósa...

(...et le vaste globe lui-méme, et tout, oui tout
ce qui peut hériter de lui...)

Az elvont gondolat
csúcspontján

Belső improvizációjának végére érve Prospero
nem érheti be a „nagy golyóval"; hozzá kell ten-
nie még az „és mindent" (et tout) is. Nagyon jel-



legzetes shakespeare-i fogás ez: amikor a sze-
replő elérkezik az elvont gondolat csúcspontjá-
ra, „a nagy golyóhoz", még hozzátesz valami
apróságot, hogy az egész természetesnek has-
son. A „s vele minden lakósa" azért van ott, hogy
előkészítse a zuhanást. Mert ezután egy igen
egyszerű mondat következik:

S mint e ködpompa tűnt anyagtalan...
(Et comme ce spectacle immatériel s'est effa-

cé...)
Úgy van! Az „anyagtalan ködpompa" (azaz

színjáték, mivel a „spectacle" szó színjátékot is
jelent - Sz. J.) - ez a két szó, amelyet egyetlen
szó, tudniillik a „spectacle" maga is kifejezhetne -
megdöbbenti a Prospero szavait hallgató fia-
talembert. Bizony, ezt a két szót ritkán halljuk így
együtt. Lám, mi is órák óta beszélgetünk itt a
színjátékról, és még senki sem tette hozzá az
„anyagtalan" jelzőt; nincs rá szükség, hogy ezt
mesterségesen még alá is húzzuk. Olvassa csak
a következő mondatot!

Nyomot, romot se hágy...
(„II ne laisse pas une trainée de brume" -

azaz „köduszályt sem hagy maga után")
Végighaladtunk egy gondolatsoron, és min-

den ebbe torkollik, ebbe a titokzatosan világos és
homályos mondatba, amelyet ha intellektuálisan
akarunk megközelíteni, semmivé foszlik. Pros-
pero beszélt a világ totalitásáról, az emberi ta-
pasztalatról, az emberi életről, és akkor egyszer
csak megjelenik egy kurta kis mondat - „nyo-
mot, romot se hágy", hogy ellensúlyt alkosson a
megelőző gyönyörű képekhez. Ha ez a mondat
súlyos, magyarázó hangsúlyt kapna, már nem
lenne többé kontrasztban a „szent templomok-
kal", tehát elevennek, de könnyednek kell hatnia.

Bármelyik shakespeare-i tirádával foglalkoz-
zék is a színész, soha nincs könnyű dolga, mert a
figura sosem mondja végig a mondanivalóját.
Lám, mi is eljutottunk idáig, és Prospero még
nem mondott el mindent, amit mondani akart. Ő a
saját konklúziójához akar eljutni, azt akarja, hogy
Ferdinand is megértse a folytatást:

.................................. Olyan szövetből
Vagyunk, mint álmaink, s kis életünk
Álomba van kerítve .................

A megértés útja
az érzésen át visz

Hiába készült a színész hetek óta Prospero sze-
repére, nem kívánhatjuk tőle, hogy ezeket a so-
rokat rögtön el tudja mondani. Amíg idáig eljut,
ezer és ezer dolgot kell megértenie és megérez-

nie hogy, végül úgy tudjon kimondani egy lát-
szatra tetszetős, költői mondatot, mint legmé-
lyebb meggyőződésének egyetlen lehetséges
kifejezését.

Amit itt Prospero mond, azt egész életéből
szűrte le alapvető tanításként, és ezt akarja most
átadni Ferdinandnak. Ha a színész megtalálja a
megfelelő magatartást, akkor a mondat termé-
szetesen hangzik majd, mert azt fejezi ki, amit
Prospero mondani akar, és semmi mást. Ha nem
tudja ezt megoldani, akkor lesz belőle egy szép,
antológiába illő verssor, mi pedig ismét térdig
gázolunk a siralmas és elviselhetetlen polgári
szín-játszásban.

Nem állítom, hogy a színész mindennap eljut-
hat idáig, de acél mégiscsak az a pillanat,
amely-ben, divatokon, stílusokon, folyton
változó regisztereken túl az elhangzó szavak
mögött természetes valóság rejlik.

A színész akkor juthat el idáig, ha sikerült ráta-
lálnia a megfelelő viszonyra a keresés szabad-
sága és a papírra rögzített forma szigora között.
Ez a forma nem jelöli ki a tolmácsolás, a játék
út-ját, egyszerűen csak segít a megértésben.

Ha most nekiállnának, és még egyszer végig-
csinálnánk azt, amit eddig kipróbáltunk, legjobb
esetben is csak iskolai feladat lenne belőle, de
nem játék. Új formához kell eljutni: a színészi
játékhoz, s ez attól függ, mennyire érti meg a
színész általában a darabot. Ez a megértés
születik meg fokozatosan a próbák során...

Gyomlálás

Az imént elemzett szövegben rejlik egy csapda,
amelyet a próbák alatt fedeztünk fel, hogy
tudniillik azt hisszük: szomorú szövegről van
szó, lé-vén, hogy a mondatok zenéje látszólag
gyászindulóra emlékeztet, s a végén arról van
szó, hogy egy napon minden szertefoszlik.
„Nyomot, romot se hágy. Olyan szövetből /
Vagyunk, mint álmaink, s kis életünk / Álomba
van kerítve." Olyan igéző ez a szöveg, hogy
nem egyszer hallottam rendkívül deprimáló
modorban előadva. Márpedig Prospero és
Ferdinand viszonyában ez a részlet egyszerűen
annyit jelent, hogy minden elmúlik, de azért még
nem kell sírni.

A rendező szerepe ilyenkor nem abban áll,
hogy megmondja a színésznek, hogyan
játsszon; az a dolga, hogy megteremtse az üres
teret, s eltakarítson onnan minden akadályt. A
rendező úgy dolgozik, mint a kertész: kiirtja a
gyomot, hogy aztán a színész heteken keresztül
keresse a titkos, föld alatti kapcsolatokat e sza-
kasz, illetve a darab eleje, közepe és vége között,

mígnem egy szép napon, a közönséggel együtt,
valóban rájön, miért mondja azt, amit mond. És
ekkora ritmus és a forma pontossá és meggyő-
zővé válik, és nem lesz semmi köze ahhoz, amit
egy szimpla asztali elemzés során netán megjö-
vendöltek - és a dolog igazsága mindenkit ma-
gával ragad. Az asztali munka csak eszköz lehet
a terület megtisztításához, hogy aztán szabadon
működhessék a következő szerszám: az intuí-
ció. Ám erre a tisztító gyomlálásra is múlhatatla-
nul szükség van, mert különben a színész vakon
tapogatózva lát munkához, elfojtja az árnyalato-
kat, és nem hatol el az igazi értelemig.

A technika az élet
szolgálatában

Figyeljék csak meg, hogy Shakespeare, miután
mindezt leírta, visszavezeti a nézőt a rendes
mindennapi élethez. Miután elhangzott ez a na-
gyon erős mondat: „Kis életünk álomba van ke-
rítve", hozzáteszi: „Ó fiam, / Zavart vagyok..." A
skála ismét változik, s azonnal visszatér a hét-
köznapi élet.

Ily módon ismét elgondolkodhatunk az ama-
tőr és a profi közötti különbségről. Semmi két-
ség: mindezeket az elemeket az amatőr is meg-
értheti, de ha lépést akarna tartani velük, úgy jár-
na, minta hegedűs, akinek szupergyors váltáso-
kat kellene visszaadnia, de hiányzik hozzá a
szükséges technika és kézügyesség.

Ha mindezt belülről akarjuk megélni, abban a
zónában, ahol a színészi képzelőerő és kreativi-
tás elválaszthatatlanul összeforr a hanggal és a
testtel, akkor bizony rendkívüli hajlékonysággal
és mozgékonysággal kell rendelkeznünk, ez pe-
dig nem adatik meg mindenkinek. Mindennek el-
sajátítása nagyrészt a technika elsajátításán
múlik, de ez a technika azért van, hogy minden
eleven, friss, rugalmas maradjon, és szolgálni
tudjon egy célkitűzést. Az énekestől azt kívánják,
hogy hangjával, ezzel a pontatlan eszközzel, va-
lami pontos feladatot hajtson végre; a színész
munkája ezzel szemben olyan eszközöket köve-
tel, amelyeket lehetetlen pontosan meghatároz-
ni; ám serkenthetik, táplálhatják őket azok a pró-
bálkozások, amelyek végtelen skálájában itt né-
hány aspektust közösen megvizsgáltunk.

- Szeretnék még visszatérni a „szent

színházra ". Ön olyan kísérleteket említett,

amelyek a lehető legerősebb érzelmeket akarják

közvetíteni a lehető legkevesebb eszközzel.

Mondana még erről valamit?



Részlet és minőség

Erről akkor esett szó, amikor az imént megpró-
báltunk a legapróbb kézmozdulatokon át eljutni a
legfinomabb érzékenységig. Érdekes megfi-
gyelni, hogy akár a mondat, a legcsekélyebb
gesztus is lehet üres vagy telített. Kívánhatunk
„jó napot" valakinek úgy, hogy sem a „jót", sem a
„napot" nem gondoljuk komolyan, sőt, igazából
még csak nem is szólunk ahhoz, akihez e
szavakat intézzük. A kézfogás is lehet automa-
tikus vagy őszinte... Utazásaink során nagyokat
vitáztunk erről több antropológussal. Szerintük a
mi kézfogásunk és az indiai, összekulcsolt
kézzel való üdvözlés között „kulturális" különbség
van. A színész szempontjából ez érdektelen. Mi
tudjuk, hogy bármilyen mozdulat lehet
képmutató vagy őszinte; akkor is meg tudjuk
ítélni egy gesztus minőségét, ha nem a mi
kultúránkhoz tartozik.

Bármilyen legyen a gesztus: a színésznek
tudnia kell, hogyan ruházhatja fel igazi jelentés-
sel.

A minőség a részletben rejlik. A színész je-
lenlétének súlya, figyelmének, tekintetének mi-
nősége részben titokzatos jelenség - de csak
részben! Nem teljesen független tudatosságától
és elhatározásától. Ha sikerül önmagában
bizonyos minőségű csendet teremtenie, akkor
szert tehet erre a „jelenlétre". Az, amit szent
vagy láthatatlan színháznak nevezünk, éppen
ebből a csendből születhet meg; ebből kiindulva
találhatjuk ki a legkülönfélébb gesztusokat. És
ha ez megvan, akkor még egy eszkimó is
megértheti, hogy egy indiai vagy afrikai gesztus
vajon barátságos-e vagy agresszív. Ezen a mó-
don bármilyen gesztus vagy hang tartalommal
telítődhet. Minden a részleten, a minőségen
múlik.

Sikerült válaszolnom a ma délelőtti kérdé-
sekre?

Lám, most hallgatnak...
Tudjuk, hogy a bikaviadalokon a matador

igazi művészete abban a hosszú folyamatban
rejlik, amelynek végén mozdulatlanul néz
szembe a bikával. Mi azonban nem akarunk to-
vább menni, egészen a halálos döfésig, tehát
ezen a ponton abbahagyhatjuk - a közös
csendben.

Vége

Fordította: Szántó Judit

Peter Brook (Volcsánszky Katalin felvétele)


